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2016 was een jaar waarin b3positive een beetje in de luwte bleef. We onder- 
steunden minder mensen dan in 2015. Ons voornemen om een of meerdere 
mensen langdurig te ondersteunen, vorig jaar aangekondingd, konden wij niet 
waarmaken. In 2016 vonden ook verschillende bestuurswisselingen plaats, onder 
andere onze fondsenwerver trok zich terug. Daardoor kon er minder energie 
gestoken worden in fondsenwerving. Wel zijn we gestart met de werving van 
particuliere donateurs.

2016: intro
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voor wie
b3positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning bij de eerste levensbehoeften 
(bed, bad en brood) aan mensen zonder papieren en vluchtelingen die in  
Nederland leven met hiv/aids (geïnfecteerd of betrokken). Het gaat om mensen 
die geen beroep kunnen doen op andere hulpfondsen, of die onvoldoende hulp 
krijgen. Men kan meerdere aanvragen indienen. 

aanvragen via contactpersonen
Hiv-consulenten of maatschappelijk werkers kunnen voor hun cliënten financiële 
ondersteuning aanvragen. De meesten werken in ziekenhuizen, enkelen in  
instellingen voor maatschappelijk werk of pastoraat. Zij hebben meerdere jaren 
ervaring in het werk met onze doelgroep. Het bestuur van b3positive heeft met 
de meesten van hen persoonlijk kennisgemaakt. We werken samen met ongeveer 
dertig ziekenhuizen en instellingen, verspreid door heel Nederland.

snel en duidelijk
De contactpersoon dient een aanvraag in per e-mail door het invullen van een 
speciaal vragenformulier. Alle bestuursleden beoordelen de aanvraag per e-mail. 
Ook eventuele discussie hierover verloopt per e-mail. Het besluit over de  
aanvraag gaat volgens het principe meeste stemmen gelden. Ons devies is: snel 
en duidelijk handelen. We streven er dan ook naar om binnen enkele dagen een 
besluit genomen te hebben en indien dat positief is, het gevraagde bedrag direct 
over te maken.
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tendenzen & 
ontwikkelingen

aanvragen
In 2016 werden er minder mensen ondersteund dan in 2015; bijna de helft van 
het aantal in het jaar daarvoor. We droegen met name bij aan leefgeld (waaronder 
ook uitgaven voor sportieve activiteiten) en aan ziektekosten.
De meeste aanvragen kwamen uit Den Haag. Het aantal aanvragen uit Amsterdam 
nam weer af, maar het aantal aanvragen uit overige steden steeg licht.

geen structurele ondersteuning
Vorig jaar namen we ons voor een of meerdere mensen langdurig te onder-
steunen. Dit omdat sommigen voor langere tijd steun nodig hebben. Wij kunnen 
dit echter niet waarmaken, omdat wij hiervoor hoogstwaarschijnlijk structureel 
onvoldoende middelen hebben. Bovendien willen wij niet dat een dergelijke onder-
steuning ten koste gaat van andere, meestal eenmalige, aanvragen.
Wel zijn er mensen die zich in zo’n schrijnende situatie bevinden dat zij verschillen-
de keren een beroep op ons doen. Die aanvragen honoreren wij als dat mogelijk is; 
zij krijgen dus in feite een vorm van langdurige ondersteuning van ons. 

bestuur
Het bestuur van b3positive is in 2016 vernieuwd. Voorzitter Inga Mielitz, penning-
meester Jos van Berkum en fondsenwerver Ko Bordens namen afscheid; tot het 
bestuur traden toe: Suzanne de Groen (fondsenwerver) en Margo Groot (algemeen  
bestuurslid). Als voormalig hiv-consulent heeft Margo Groot een goed contact met 
haar oud-collega’s en dat is gunstig voor de wederzijdse communicatie.
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fondsenwerving
Aangezien onze fondsenwerver in 2016 afscheid nam en het enige tijd duurde 
voor we een opvolger gevonden hadden, hebben we het afgelopen jaar minder 
energie gestoken in fondsenwerving. Wel hebben we contact gehouden met onze 
‘vaste’ fondsen. Ook zijn we gestart met de werving van particuliere donateurs, 
onder andere via de website.
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tabel 1 Aantallen personen die ondersteund zijn door b3positive 2012-2016
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tabel 2 Aantal toegewezen aanvragen uitgesplitst per kostensoort 2012-2016

Verschillende aanvragen hebben betrekking op meerdere kostensoorten bijv. huisvesting 
en leefgeld, huurachterstand en ziektekosten, etc.; bij legaliseringskosten zitten ook kosten 
i.v.m. terugkeer naar land van herkomst.

tabellen

8
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tabel 3 Overzicht aanvragen (2012-2016): afgewezen, herhalingen, nieuwe (1e 
maal) en babydozen
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tabel 4 Steden waar de toegewezen aanvragen uit afkomstig zijn 2012-2016
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over 
de mensen zelf

vreugdedansje
Mevrouw E. is gevlucht uit een Afrikaans land, waar ze haar drie 
kinderen heeft moeten achterlaten. Hier woont ze bij iemand die 
ze kent via de kerk. Ze is in het verleden slachtoffer geweest van 
martelingen en die ervaring achtervolgt haar nog steeds. Het is 
belangrijk dat zij zich psychisch zo goed mogelijk voelt. Sinds 
enige tijd heeft ze veel pijn aan haar voeten, waardoor ze slecht 
loopt en bijna niet meer op stap kan gaan. Dit is voor haar een 
enorme beperking en zij voelt zich in een isolement zitten. 
Na onderzoek in het ziekenhuis kreeg ze het advies orthope-
dische schoenen te gaan dragen om de pijn te verminderen. 
Een operatie is niet mogelijk, omdat haar bloedvaten te slecht 
zijn. b3positive geeft haar geld voor de orthopedische schoenen. 
Als zij dan eindelijk in het ziekenhuis de schoenen aan haar 
voeten heeft, maakt zij ter plekke een rondedansje van blijd- 
schap. Haar dank is groot: ‘Sister, how can I tell you for what 
and how much, I only can be happy with anything you give me…’



11

BBB
POSITIVE

10

2016

BBB
POSITIVEover 

de mensen zelf
vergeten in beroep te gaan
Mevrouw P. uit Afrika leeft hier met drie kinderen. Zij is illegaal 
geraakt omdat de advocaat vergeten was in beroep te gaan. 
Nu wordt ze met uitzetting bedreigd. De ‘vriend’ die haar ‘helpt’ 
heeft niet bepaald nobele motieven. Op advies van b3positive 
wordt contact gelegd met een goede advocaat. Daarop wint zij 
de rechtszaak tegen de IND, maar vervolgens doet de IND verder 
onderzoek. P. heeft nog steeds geen inkomen. Ze krijgt onder-
steuning van het Aids Fonds, maar dat is niet voldoende om de 
huur van te betalen en van rond te komen met drie kinderen. 
b3positive vult haar leefgeld aan tot de NIBUD-norm.

legeskosten voor zoontje

Mevrouw C. komt uit Afrika. Ze leeft met haar hiv-negatieve 
zoontje bij het gezin van haar zus. C. heeft geen papieren, haar 
aanvraag voor artikel 64 is meerdere malen afgewezen, ook in 
hoger beroep. Voor haar zijn er geen andere opties meer.
Haar advocaat is een procedure gestart voor een verblijfs- 
vergunning op humanitaire gronden voor haar zoontje. 
Hij is in Nederland geboren, gaat hier naar school en heeft geen 
band met zijn moeders thuisland. Als C. met haar zoontje terug- 
gestuurd wordt, heeft zij geen inkomen en is er niemand die 
voor haar kan zorgen. Haar medische situatie zou dan erg 
zorgelijk zijn. Als haar zoontje een verblijfsvergunning heeft, 
kan op zijn titel ook voor haar een verblijfsvergunning worden 
aangevraagd. Uiteindelijk zal zij dan ook een uitkering kunnen 
aanvragen. b3positive betaalt de kosten voor leges voor de aan-
vraag voor het zoontje.

11
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In 2016 gaven wij twee babydozen aan aanstaande of net bevallen moeders. 
We geven de babydoos niet alleen aan hiv-positieve moeders die hier nog niet 
legaal zijn, maar ook aan moeders die hier wel legaal verblijven, maar zich niets 
extra’s kunnen veroorloven.
‘Onze’ babydoos bestaat sinds 2007. Het is een pakket met basisspullen die 
nodig zijn om te zorgen voor een pasgeboren kind. De doos werd in overleg met 
maatschappelijk werkers en hiv-consulenten in het leven geroepen. Pasgeboren 
kinderen van hiv-positieve moeders krijgen hiermee een iets betere start in het 
leven. De V&VN verpleegkundig consulenten HIV AIDS (VCHA) stelden het pakket 
samen. De babydoos bevat luiers, rompertjes, spuugdoekjes, billendoekjes, baby-
zeep, zalf, dekentje, kleertjes, een knuffel, maand-/kraamverband, zuigflesjes en 
spenen en een draagdoek. De babydoos heeft een waarde van ongeveer € 200.

de babydoos

12
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Het bestuur bestaat eind 2016 uit Tanne de Goei, Suzanne de Groen, 
Margo Groot, Coen Honig en Marleen Swenne.
Uit het bestuur zijn vertrokken: Inga Mielitz, Jos van Berkum en  
Ko Bordens.

Tanne de Goei, voorzitter, is publicist en werkt als partner & network coordinator 
bij de Clean Clothes Campaign. Van 1990 tot 2014 was hij actief in het aidsveld:  
als activist bij Act Up! Amsterdam, beleidsmedewerker bij de Hiv Vereniging  
Nederland, community liaison bij PharmAccess International en als zelfstandig 
internationaal consultant hiv/aids. 

Marleen Swenne, secretaris, is tekstschrijver en vormgever. Ze werkte van 1992 
tot 2000 bij de Hiv Vereniging Nederland, onder andere als office manager en 
redacteur. Zij is freelance tekstschrijver, redacteur en grafisch ontwerper. 

Coen Honig, pennigmeester, leeft met hiv en is lange tijd als vrijwilliger actief 
geweest binnen de Hiv Vereniging Nederland. Hij werkte als aidsconsulent in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Nu is hij verpleegkundige bij een 
thuiszorg-instelling, zangdocent en healer. 

Suzanne de Groen, fondsenwerver. Is adviseur Donaties bij VSO Nederland.

Margo Groot, algemeen bestuurslid, was van 1993 tot eind 2016 verpleeg-
kundig hiv-consulent in Den Haag en Amsterdam. Zij is nu gepensioneerd, maar 
wil graag betrokken blijven bij het werk dat ze altijd met heel veel plezier heeft 
gedaan.
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Balans per 31 december 2016

31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

Activa

Vorderingen

Lening in het kader van de 
doelstelling

589

Rente ASN Bank 20 36

20 625

Liquide middelen

ING Bank 2.389 2.074

ASN Bank 134 6.098

2.523 8.172

2.543 8.797

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 657 1.404

Bestemmingsreserves 1.886 7.393

2.543 8.797

2.543 8.797

16
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Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ € € €

Baten
Uit eigen fondsenwerving:

RC Oude Armen Kantoor 2.000

Maria Stroot Fonds 3.000

Anonieme donateurs 5.000 10.000

5.000 15.000 15.000

Overige baten:

Rente 20 35

Donaties 250

20 286

Totaal baten 5.020 15.286

Lasten
Besteed aan doelstellingen:

Hulpverlening aan personen 11.096 12.413

- waarvan 1 lening - 829 -

Hulpverlening aan instellingen - -

11.096 11.584

Beheer en administratiekosten:

Jaarverslag - 34

Bankkosten 114 110

Publiciteit 35 89

Website 29 29

178 262

Totaal lasten 11.274 11.846

Resultaat 2016/2015 6.254 - 3.440
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Bestemmingsreserves

€ €

Maria Stroot Fonds

Bijdrage 2016 -

Af: Verstrekte hulpverlening 2015 -

-

Stichting Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor

Restant bijdrage 2014 -

Bijdrage 2015 -

Af: Verstrekte hulpverlening 2015 -

-

Anonieme donateurs

Restant bijdrage 2015 7.393

Bijdrage 2016 5.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2016 10.507

1.886

Totaal bestemmingsreserves 1.886

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2015 1.404

Bij: intrest en donaties 20

Af: Beheer- en administratiekosten 178

Totaal vrij besteedbaar vermogen 589

657

Lening in het kader van de doelstelling
Stand per 1 januari 2015 -

Af: aflossing 2015 589

Af: kwijtschelding 2016 589

Totaal lening in het kader van de doelstelling -
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